J.S. Machar - - Úryvek z Listu Jaroslavu Vrchlickému:
1.
2.
V té době pohnuté, kdy pokrytectví zraje,
v té době pohnuté, kdy u nás všechno hnije,
kdy pravda umírá lží nohou zdupána,
kdy musíme si zrak obestřít frázemi
kdy lidskost uniká kams v nadpozemské kraje,
by děsná zoufalost, jenž s pravdou se bije
kdy rozum nad city hrá roli tyrana
nám zhnusit nemohla ten život na zemi.....
Komentář Vrchlického: „Macharova poezie nezastará....“Měl pravdu, dnes bych to nazval
„ Před volbami“. Horší je, že je stále těžší rozeznat „ děsnou zoufalost“ od pravdy.
Dr. Kotík
Dovolujeme si znovu upozornit na oficiální stránky České internistcké společnosti :

www.vnitrnilekarstvi.cz
Zápis ze schůze výboru České internistické společnosti ze dne 2.3.2006.
(Schůze se konala při příležitosti 130.internistckého dne v Olomouci a účastnili se ho
členové minulého i nově zvoleného výboru )
Přítomni - prof. Brodanová, doc. Češka, prof.Dítě, prim. Havránek, prof. Horký, prim. Kotík, Dr.
Kuman, Dr. Lacinová, doc.Martínek, prim. Nedvídek, prof. Rybka, prof. Špinar, prim.P.Svačina, doc.
Souček, prof. Ščudla, prof..Jiří Widimský jr., prof. Zadák, pí.Dolejšová- sekretářka ČIS.
Omluven: prof. Anděl, prof. Aschermann, prof. Škrha,

Hosté: za Chemoterapeutickou sekci: doc. Neuwirtová, doc .Beneš
za Slovenskou internistickou společnost prof. Dukát
Prof. Horký přivítal přítomné, zápis z minulého zasedání schválen bez připomínek
.
Volby výboru ČIS.
Prim. Kotík podal za volební komisi zprávu o výsledcích II. kola voleb do výboru ČIS.
Návratnost volebních lístků byla tentokráte mnohem větší, než v prvním kole a volební
komise obdržela 428 platných hlasovacích lístků.
Na prvních l3 ti místech se umístili ve druhém volebním kolem tito kandidáti v abecedním
pořadí : prof. Anděl, prof. Aschermann, doc. Češka, prof. Dítě, prim. Havránek, prof. Horký, prim.
Kotík, Dr. Lacinová, prof. Špinar, prim.P.Svačina, prof. Ščudla, prof..Jiří Widimský jr. a prof.
Zadák. Tím se stávají členy nového výboru ČIS. Na dalších 3 místech volebního pořadí skončili
doc Martínek, prof. Škrha, doc. Souček, kteří vytvoří revizní komisi.

Po zveřejnění výsledků, před volbou nových funkcionářů výboru, dal prof. Horký na vědomí
nově zvoleným členům výboru, že již nebude kandidovat na výkonného předsedu do
nového funkčního období.
Výbor jednomyslně odhlasoval návrh doc. Češky, že prof. Horký by měl být čestným
předsedou ČIS. Vzhledem k tomu, že byl řádně zvolen i do nového výboru, samozřejmě
s plným hlasovacím právem. Dále se výbor před volbou shodl na tom, že pro velké množství
úkolů bude vhodné zvolit tři místopředsedy.
V tajných volbách funkcionářů ČIS hlasovalo 11 přítomných členů nového výboru.
V tajném hlasování byl předsedou zvolen doc. Češka, 1. místopředsedou prof. Dítě,

2. místopředsedou prof. Ščudla a 3. místopředsedou prof. J. Widimský jr., vědeckým
sekretářem společnosti byl znovu zvolen prim. Kotík . Pokladníkem se stal prim. Havránek.
Revizní komise ustavila doc. Součka jako svého předsedu.
Doc. Češka a prof. Rybka za ČIS a prof. Dukát za Slovenskou internistickou společnost
poděkovali prof. Horkému za dlouholetou práci pro ČIS.
Nový výbor se rozhodl kooptovat do výboru další dva členy ČIS jako členy bez
hlasovacího práva a to prim. Nedvídka a dr. Kumana, jejichž činnost je z organizačních
důvodů potřebná pro další činnost ČIS.

Souborný přehled odborných akcí ČIS a mezinárodních.
Prof. Ščudla referoval o přípravě 130. internistického dne v Olomouci. Prof. Horký mu
poděkoval za vzornou přípravu.
25. -26. 5. 2006 – Martin - Slovensko, 25. Dny mladých internistů, rozeslány pozvánky
všem členům ČIS mladším 35 let. - oganizuje prof. Mokáň. Vhodné na pracovištích zajistit
účast mladých do 35 let. Abstrakta sdělení pro publikaci ve Vnitřním lékařství je nutno
dodat do l. 5. 06. Nadaci Galena (www. galena.cz) je možno žádat o úhradu nákladů aktivní
účasti. Další informace na www.vnitrnilekarstvi.cz. Za ČIS se účastní prof .Ščudla, prof.
Horký, prof. Dítě, a dr. Svačina.
l.- 4. listopadu 2006, XIII. Internistický kongres v Brně, organizační výbor pracuje ve
složení: doc.Souček, prim. Svačina, prof. Vítovec, Dr. Kuman a prof. Špinar. O přípravě
referoval doc. Souček. Kongres je zajištěn. Bude organizována i sekce sester a bude
pokračováno ve spolupráci se Sdružením praktických lékařů. Je připravena I. informace,
která bude rozeslána současně se zápisem ze schůze výboru.
7. - 9. června 2006, VI. Kongres interní medicíny v Žilině. Nosným tématem budou
emergentní situace v interní medicíně. Za ČIS se účastní prof. Dítě, prof. Ščudla a doc.
Češka. Přihlášky k aktivní i pasivní účasti na adrese andrej.dukat@faneba.sk.
23. března. 2007 , XXII. Vanýskův den (131. Internistický den) Brno- Téma :
Endokrinologie a diabetologie. (Koordinátor MUDr. Milan Kuman).
16. -19. září 2007 XIV. Internistický kongres Praha. Termín je již zajištěn, opět
v Kongresovém centru Praha. Organizační výbor pracuje ve stejném složení – doc. Češka,
prim. Kotík, prof. J. Widimský jr.

Postgraduální vzdělávání a akreditace
Prof. Horký referoval o vývoji v postgraduálním vzdělávání. Byly ustanoveny akreditační
komise, zvoleni předsedové a místopředsedové akreditačních komisí. Na www stránkách MZ
ČR/vzdělávání/informace pro odbornou veřejnost jsou k disposici požadavky na akreditovaná

pracoviště a formuláře žádostí i definovány jejich přílohy. V prvním kole, do 27. 3. 06, by
měly své žádosti dodat fakultní nemocnice a bývalé krajské nemocnice, tedy dle dřívější
nomenklatury nemocnice III. typu.
Kvalifikovaný odhad hovoří o tom, že bude třeba každý rok přijmout asi 400 lékařů do
interního kmene, který je základem pro všechny interní specializace a stáž na interně
požadují navíc i vzdělávací curicula řady dalších specializací.
Je tedy žádoucí, aby o akreditaci pro specializaci vnitřní lékařství požádalo v dalších
kolech co nejvíce interních nemocničních pracovišť. Bude úlohou akreditační komise, aby
rozhodla, na kterých pracovištích bude prováděno školení zakončené atestací ve VL a kde
bude školen interní kmen.
Prof. Zadák upozornil, aby kliniky nezapomněly požádat o akreditaci v Intenzivní
medicíně, pokud mají na svých pracovištích oborové JIP. Pokud pracoviště tuto akreditaci
nezískají, může to být začátek konce nezávislosti oborových JIP na odděleních ARO.
Ambulantní internisté.
Dr. Lacinová referovala o návštěvě společně s prim. Kotíkem u ředitele VZP, ing. Čekala.
Proběhlo jednání se snahou umožnit vykazovat nově vydělené EKG z ošetřovacího dne,
nad limit 103 úhrad. Toto řešení pojišťovnám výslovně doporučil i ministr Rath. Vedení
VZP vzalo argumenty na vědomí a ústy ing. Čekala prohlásilo, že věc zváží a nic
neslibuje. Bylo tedy jasné, že žádost bude odmítnuta. Bude potřeba pokračovat v krocích
vedoucích k narovnání úhrad pro ambulantní internisty. Dr. Lacinová referovala o
připravovaných změnách úhradové vyhlášky, které prosazuje ČLK a se kterými ministr
vyslovil souhlas, protože finanční situace VZP se již zlepšila. Globálně se dá říci, že
opatření povedou k tomu, že není třeba mít obavy z nepřiměřených sankcí. Naopak by se
mohlo stát, že při přílišném zabrzdění činnosti by si mohla zdravotnická zařízení příliš
snížit referenční hladinu pro příští rok.
Dr. Lacinová dále referovala o možnosti požádat si o přidělení osvědčení o profesní
způsobilosti pro odbornost všeobecné lékařství. Toto udělí internistům při splnění doby praxe
MZ ČR. Toto osvědčení by mělo postačovat k oprávnění požádat o smlouvu se
zdravotními pojišťovnami pro práci praktického lékaře. Doporučujeme všem zájemcům
nyní v této záležitosti kontaktovat MZ, protože je to možnost, o kterou jsme dlouho
usilovali.
Časopis Vnitřní lékařství
Časopis si nyní vede dále dobře, s jeho náplní , tiskem a ekonomikou nejsou problémy.
Šéfredaktor prim Svačina znovu otevřel otázku tzv. evropského impact faktoru, jehož
projekt je rozbíhán v rámci EU. Bylo konstatováno, že od návštěvy prof. Blahoše, před
několika měsíci, který přislíbil koordinovanou podporu ČLS JEP, nebylo v zapojení ČR do
tohoto projektu pravděpodobně učiněno nic.
Impact faktor nabývá na důležitosti s navrhovaným systémem podpory vědeckých
projektů, který nebude udělovat individuální granty, ale bude hodnotit vědecké instituce
podle citací v impaktovaných časopisech, uplatnění výsledků výzkumu v praxi apod. Prim.
Svačina znovu tento problém otevře s ČLS JEP.
Za zemřelého prim. Přehnala byla do redakční rady VL kooptována prof. Topinková, jako
zástupkyně oboru geriatrie. Do redakční rady byli též zařazeni i noví místopředsedové ČIS.

Ceny ČIS za publikační činnost v r. 2005 !!!!!!!!!!!
Naléhavě znovu upozorňujeme všechny autory původních prací i knižních publikací, že
budou opět rozděleny, tentokráte navýšené ceny, pro autory. Za knižní publikace 40,30 a
20 tis., za původní práce bez rozdílu věku 15, 10 a 4 tis., a pro mladé autory do 35 let 10, 7 a
3 tisíce Kč. Kopie původních prací ve dvou vyhotoveních a alespoň jeden svazek knižní
publikace pošlete na adresu prim. Kotíka - I.interní klinika FTN, Vídeňská 800, 140 59
Praha 4, nejpozději do 31. 3. 06.
Různé.
1.Prim. Kotík referoval o revizi indikačního lázeňského seznamu, které realizuje na
popud MZ odborná komise ČLK. Indikační seznam již neodpovídá vývoji a poznatkům
současné medicíny a dochází k zřetelné redukci pojišťovnami plně hrazených indikací.
Výbor tomuto trendu vyslovil podporu.
2.Prim. Havránek prezentoval zprávu revizní komise. V roce 2005 vzrostla aktiva naší
společnosti o 568 tisíc Kč. V hospodaření nebyly shledány žádné závady.
3.Znovu potvrzeno schválení cesty prim. Kotíka na Administrative council EFIM do
Kodaně.
4. ČIS nemá nyní vhodného kandidáta na Purkyňovu cenu.
5.Chemoterapeutická sekce bude volit také nový výbor.
V květnu 2006 bude organizován seminář o léčbě mykos a na podzim den věnovaný
problematice vakcín. Sekce zpracovává své www stránky a jejich adresa bude sdělena,
jakmile se podaří zřídit vyhovující adresu.
6. Výbor schválil žádosti o členství osmi novým žadatelům o členství v ČIS : MUDr. Hana
Novotná, MUDr. Vladimír Šebek, MUDr. Eva Kuszková, MUDr. Jana Čepelová, prof.
MUDr. Eva Topinková, MUDr. Alena Šmahelová, MUDr. Milan Navrátil, MUDr. Martina
Coufalová
7. Příští schůze výboru bude l7.5. 06 – v Klubu III. interní kliniky VFN Praha ve. l4
hodin.

Zapsal Dr. Kotík

